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Farum, januar 2019

Kære «Navn»
I dette brev er der information om, hvordan man melder sig til konfirmation i Farum i foråret
2020 og til konfirmationsforberedelse i skoleåret 2019/2020. Denne information vil vi gerne give
til alle unge i Farum, der går i 7. klasse i år.
Farum Sogn har adgang til postadresser på alle, der er døbt og derfor er medlem af folkekirken.
Dette brev sendes derfor kun til medlemmer af folkekirken, der er født i 2005 og som bor i
Farum.
Hvis du ikke går i 7. klasse, er dette brev ikke aktuelt for dig lige nu.
Læs mere om tilmelding til konfirmation 2020 på bagsiden.

Venlig hilsen Farum Sogn

Konfirmation 2020 i Farum Kirke og Stavnsholtkirken
I Farum Sogn finder konfirmationsforberedelsen sted i 8. klasse. Hver enkelt konfirmand kan
vælge mellem flere konfirmationsdatoer og mellem sognets to kirker – alt sammen så længe
der er plads. Allerede nu kan du på sognets hjemmeside se de konfirmationsdatoer, som elever
fra hver enkelt skole har mulighed for at vælge. Se på www.farumsogn.dk (link findes på
forsiden).

Tilmelding til konfirmation 2020
Konfirmanderne inviteres med forældre til en introduktionsaften med den præst, der står for
undervisning og konfirmation. I løbet af aftenen afgiver familierne deres ønsker for
konfirmationsdato i prioriteret rækkefølge. Det er vigtigt at have flere prioriteter, da vi ikke kan
love, at alle får deres første prioritet opfyldt. I Farum Kirke og Stavnsholtkirken er der plads til
hhv. 10 og 20 konfirmander pr. konfirmationsgudstjeneste. Vi tager ikke imod reservationer før
introduktionsaftenen, men selvfølgelig kan man også efterfølgende henvende sig til præsten og
vælge en konfirmationsdato.

Introduktions- og tilmeldingsaftener i februar 2019
Skoler uden for Farum

tirsdag 19. februar kl. 19.00-20.00 i længerne ved Farum Kirke

Stavnsholtskolen

tirsdag 19. februar kl. 19.00-20.00 i Stavnsholtkirken

Marie Kruses Skole

onsdag 20. februar kl. 19.00-20.00 i Stavnsholtkirken

Solvangskolen

onsdag 20. februar kl. 19.00-21.00 i længerne ved Farum Kirke

Lyngholmskolen

torsdag 21. februar kl. 19.00-21.00 i Stavnsholtkirken

Konfirmationsforberedelse i skoleåret 2019/2020
Eleverne undervises som udgangspunkt af den præst, de konfirmeres af. Man er velkommen til
at gå til præst, selvom man ikke er sikker på, om man vil konfirmeres. Ikke-døbte elever er
også velkomne til undervisningen og evt. dåb før konfirmationen.
Venlig hilsen præsterne i Farum Sogn
Jan Asmussen – 44950115 og jsas@km.dk
Anne Have Christensen – 41728456 og ahc@km.dk
Dorothea Glöckner – 41728457 og mdg@km.dk
Nils Wildschiødtz Hansen – 41728460 og nwh@km.dk
Ulla Salicath – 51844241 og ubs@km.dk

